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Dziwne posiedzenie
Rady Nadzorczej

Skandaliczne zachowanie
dyrektora

Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM, które odby³o siê 28
padziernika br., dosz³o do kuriozalnej sytuacji. Wszystkie decyzje z
tego posiedzenia mog¹ byæ nieprawomocne.

Cz³onkowie Rady Nadzorczej KGHM otrzymali napisany 5 padziernika 2016 r. list od anonimowych pracowników jednego z dzia³ów w
Centrali. W pimie poruszono problem z zatrudnionym w bie¿¹cym
roku Dyrektorem Naczelnym, któremu zgodnie z relacjami pracowników brakuje zarówno kompetencji, jak i og³ady. Poni¿ej treæ listu.

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej KGHM Dominik Hunek zosta³ czasowo
oddelegowany przez Radê do wykonywania czynnoci cz³onka zarz¹du
 Wiceprezesa Zarz¹du Spó³ki ds. Rozwoju  na trzy miesi¹ce, od 6
wrzenia do 6 grudnia z powodu z³o¿enia tzw. rezygnacji przez cz³onka
Zarz¹du Miros³awa Biliñskiego. Niespodziewanie, po up³ywie miesi¹ca i
trzech tygodni, 27 padziernika w godzinach wieczornych Pan Dominik
Hunek poinformowa³ wiceprzewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, ¿e rezygnuje ze skutkiem natychmiastowym z pe³nienia powierzonej mu funkcji,
do której zosta³ oddelegowany przez Radê Nadzorcz¹. Ca³a Rada zosta³a
poinformowana o tym fakcie na posiedzeniu 28 padziernika br.
W naszej ocenie jest to dzia³anie niezgodne z prawem, poniewa¿ to nie
Pan Dominik Hunek siê oddelegowa³, tylko Rada to zrobi³a. Bez wyjanienia przyczyn i z³o¿enia sprawozdania, Pan Przewodnicz¹cy postanowi³
zrezygnowaæ. Oczywicie mia³ mo¿liwoæ z³o¿enia rezygnacji, ale taka
rezygnacja jest skuteczna po podjêciu Uchwa³y przez Radê Nadzorcz¹.
Do tego momentu Pan Dominik Hunek nie powinien w Radzie zasiadaæ,
poniewa¿ jego funkcja jest tymczasowo zawieszona. W zwi¹zku z tym
prowadzenie przez niego posiedzenia Rady Nadzorczej i niepozwalanie
na wyjanienie ca³ej sytuacji by³o ewidentnym naruszeniem podstawowych zasad i prawa. Opinia prawna, któr¹ pos³ugiwa³ siê Pan Przewodnicz¹cy zosta³a przygotowana przez adwokata Rados³awa Potrzeszcza, która
w naszej ocenie jest tylko i wy³¹cznie wyra¿eniem opinii ww. adwokata. W
zwi¹zku z tym wszystkie uchwa³y podejmowane na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej s¹ obci¹¿one wad¹ prawn¹.
Rada Nadzorcza kolejny raz zbierze siê w dniach 8-9 listopada br. W
porz¹dku obrad po raz kolejny jest punkt dotycz¹cy zmian w Zarz¹dzie.

Spotkanie w KGHM
i zapowied kolejnego
W dniu 4 listopada br. odby³o siê spotkanie z przedstawicielami Zarz¹du
KGHM Polska Mied SA w celu omówienia wspólnej propozycji organizacji zwi¹zkowych  strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Rozwi¹zanie dotyczy zmiany w zapisie mówi¹cym o wyp³acie nagrody rocznej z zysku dla pracowników. Strona zwi¹zkowa proponuje pominiêcie
podatku od wydobycia niektórych kopalin przy wyliczaniu nagrody rocznej z zysku, dziêki czemu za³oga nie bêdzie poszkodowana z powodu
politycznych decyzji obci¹¿aj¹cych Spó³kê.
Z powodu zmiany na stanowisku Prezesa Zarz¹du na spotkaniu z Dyrektorami nic nie ustalono, a samo spotkanie trwa³o bardzo krótko. Zgodnie
z przekazan¹ nam informacj¹ nowy Prezes zaproponowa³ spotkanie w
dniu 7 listopada br., na którym zostan¹ poruszone bie¿¹ce problemy oraz
kluczowa dla pracowników sprawa zniwelowania wp³ywu podatku na
wynagrodzenia.

Szanowni Cz³onkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.
Zdecydowalimy siê powiadomiæ Panów o sytuacji jaka obecnie ma miejsce w Pionie Dyrektora Naczelnego ds. ------ i ---------. 12 kwietnia br. Pan
Wiceprezes ----- ------- zwolni³ z pracy Pani¹ ------ ---------, która pe³ni³a
funkcjê Dyrektora Naczelnego ds. ------ i --------- i przepracowa³a w Biurze
------ ponad 25 lat, przechodz¹c wszystkie szczeble kariery. Na miejsce
Pani ------ ----------- Pan Wiceprezes ------- powo³a³ Pana -------- ----------- cz³owieka z zewn¹trz, bez ¿adnego dowiadczenia w sprzeda¿y miedzi i
metali szlachetnych. Przedstawiaj¹c go naszemu zespo³owi ---------- twierdzi³, ¿e jest to fachowiec z firmy miêdzynarodowej Samsung. Pomimo
krzywdz¹cej i niczym nie uzasadnionej decyzji o zwolnieniu Pani ------ ---------, uszanowalimy decyzjê Wiceprezesa i podeszlimy w sposób otwarty do wspó³pracy z nowym dyrektorem. Niestety po blisko pó³rocznej
wspó³pracy z Panem --------- okazuje siê, ¿e jest on osob¹, której nie
tylko brak jakichkolwiek kompetencji, ale po prostu przynosi wstyd dla
naszej firmy. Przymykamy nawet oko na to, ¿e nowy dyrektor nie mówi po
angielsku pomimo tego, ¿e 80% naszych klientów to firmy zagraniczne.
Konsekwencj¹ braku znajomoci jêzyka jest notoryczne unikanie spotkañ z klientami z zagranicy (przez pó³ roku ani jednego spotkania z klientami z zagranicy). Nasi klienci nazywaj¹ Pana Dyrektora przydomkiem
Yeti, bo wiedz¹, ¿e takowy istnieje tylko nikt go nie spotka³. Ta kuriozalna
sytuacja by³aby dla nas tak¿e do zaakceptowania, poniewa¿ wiemy przecie¿ w jakiej Spó³ce pracujemy i co mówi³ by³y Minister Skarbu twierdz¹c,
¿e nie licz¹ siê kompetencje a tylko zaufanie.
Pomijaj¹c powy¿sze braki kompetencyjne dyrektora, nie mo¿emy jednak
zaakceptowaæ tego jak Pan ------- -------- zachowuje siê na spotkaniach
s³u¿bowych z klientami z Polski oraz tego jak zachowa³ siê na spotkaniu
integracyjnym. Poni¿ej przedstawiamy ¿enuj¹ce i dyskwalifikuj¹ce go
zdarzenia:
l. Przed spotkaniem z kluczowymi klientami z rynku polskiego, które odby³o siê w dniach 29.09 do 1.10 br. w luksusowym Hotelu&SPA Dr Irena
Eris w Polanicy, Pan Dyrektor -------- zapowiedzia³ nam, ¿e klientów trzeba
bêdzie zmiêkczyæ alkoholem. W czasie uroczystej kolacji z klientami, z
za¿enowaniem obserwowalimy jak Dyrektor -------- wlewa w siebie kolejne iloci wódki, przymuszaj¹c jednoczenie do tego naszych goci. Efektem tej jego pijatyki by³o to, ¿e ju¿ w po³owie spotkania Dyrektor upi³ siê
prawie do nieprzytomnoci i nasi koledzy musieli go dos³ownie zaci¹gn¹æ do pokoju hotelowego. Niestety po oko³o 20 minutach dostalimy
informacjê od obs³ugi hotelowej, ¿e Pan Dyrektor pojawi³ siê ponownie w
recepcji hotelowej i zacz¹³ zachowywaæ siê skandalicznie. Wyjmowa³ on z
usytuowanego na ladzie recepcji koszyka jab³ka, które nastêpnie kopa³
tak mocno, ¿e owoce rozbryzgiwa³y siê o znajduj¹ce siê tam fotele. Obs³uga hotelowa grozi³a wezwaniem Policji, je¿eli natychmiast nie zajêlibymy
siê nim. Najgorsze jest to, ¿e wiadkami zajcia by³o równie¿ czêæ naszych klientów, którzy wyszli na papierosa oraz przygodni gocie hotelowi. Po kolejnym przymusowym odprowadzeniu dyrektora do pokoju,

mielimy nadziejê, ¿e to ju¿ koniec jego pijackich ekscesów na ten wieczór. Niestety dyrektor po pewnym czasie ponownie pojawi³ siê w recepcji hotelowej i zacz¹³ najpierw wulgarnie ubli¿aæ obs³udze, wykrzykuj¹c
miêdzy innymi p³acê to wymagam!. Najgorsze jest to, ¿e tym razem
¿¹da³ od m³odej pracownicy recepcji, aby ona zorganizowa³a mu dziewczynê do pokoju. Ponownie zostalimy wezwani przez obs³ugê hotelu i
musielimy przepraszaæ za zachowanie naszego prze³o¿onego. Prosilimy nasze szefowe, aby zg³osi³y to zajcie Wiceprezesowi ----------, ale
otrzymalimy odpowied, ¿e Dyrektor -------- i Wiceprezes ------- znaj¹ siê
towarzysko od wielu lat i one nie bêd¹ siê im nara¿aæ.
2. Z kolei w czasie spotkania integracyjnego Pionu ------ i ---------, które
odby³o siê kilka tygodni temu Dyrektor -------- tak mocno siê upi³, ¿e
pomimo tego, ¿e by³o ju¿ po godzinie trzeciej w nocy sam otworzy³ bar z
alkoholem i zacz¹³ nalewaæ wszystkim drinki i piwo. Interweniowa³a ochrona hotelowa, ale Dyrektor w swoim stylu wykrzykiwa³ swoje ulubione
p³acê to wymagam, dodaj¹c do tego liczne przekleñstwa skierowane
pod adresem ochroniarzy. Gdyby nie nasza interwencja i praktycznie si³¹
wyci¹gniêcia Dyrektora zza baru to skoñczy³oby siê to wezwaniem Policji.
Poniewa¿ nie mo¿emy znaleæ pomocy u naszych prze³o¿onych zdecydowalimy powiadomiæ bezporednio Panów. Zaznaczamy, ¿e obie opisane wy¿ej sytuacje s¹ prawdziwe, a ta z Hotelu Dr Irena Eris na pewno
znajduje siê na nagraniach z monitoringu i mo¿na to przecie¿ ³atwo zweryfikowaæ, Przepraszamy, ¿e nie podpisujemy siê z imienia i nazwiska, ale
po prostu boimy siê o swoje miejsca pracy. Bardzo prosimy o Panów
interwencjê, bo szkoda tych dobrych relacji z naszymi klientami, na które
pracowalimy przez wiele lat.
Z powa¿aniem,
Zdesperowani Pracownicy ------

Nie bêdzie parasola nad rz¹dem
Rz¹d musi wywi¹zywaæ siê z obietnic przedwyborczych. ( ) Nie bêdzie parasola nad rz¹dem  z Piotrem Dud¹, przewodnicz¹cym NSZZ
Solidarnoæ, rozmawia³ Krzysztof wi¹tek z Tygodnika Solidarnoæ
(TS nr 41/2016).
 Prezes PiS w wywiadzie dla TS zadeklarowa³, ¿e na pewno w
przysz³ym roku dojdzie do obni¿enia wieku emerytalnego  do 65 lat
dla mê¿czyzn i 60  dla kobiet. Ale rozwia³ wszelkie w¹tpliwoci co
do wprowadzenia drugiego kryterium, czyli sta¿u pracy. Powiedzia³,
¿e nie ma obecnie takich mo¿liwoci w bud¿ecie. Program rz¹du jest
na 10 lat, a drugie kryterium rozszerzy³oby znacz¹co liczbê wiadczeniobiorców, poza tym niektórzy pobieraliby emeryturê i pracowali.
Jak Pan przyjmuje tê deklaracjê?
 Z wieloma argumentami pana prezesa siê zgadzam, ale nie ze wszystkimi. W sprawie kryterium sta¿u pracy, które jest niezale¿ne od obni¿enia
wieku emerytalnego, czyli 40 lat sta¿u pracy mê¿czyni, 35 lat  kobiety,
Solidarnoæ z³o¿y³a poprawkê w podkomisji sejmowej. Przedstawilimy
te¿ propozycjê zwiêkszenia wp³ywów do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. I pokazujemy konkretnie, co trzeba zrobiæ w powszechnym
systemie emerytalnym, aby wp³ywy do FUS by³y wiêksze, aby pe³nych
sk³adek nie p³acili tylko ci, którzy maj¹ umowy o pracê, ale i pozostali.
 W wywiadzie w TVP Info mówi³ Pan, ¿e gdyby przyjêto projekty
Solidarnoci, to wp³ywy do FUS by³yby nawet o 20 mld z³ wy¿sze. O
jakie rozwi¹zania chodzi?
 Skoro mamy system powszechny, to wszyscy powinni p³aciæ sk³adki.
Sejm podejmuje decyzjê o ulgach  przyk³adowo, przyjmuje ustawê o
osk³adkowaniu umów-zleceñ  ale takie umowy nie s¹ opodatkowane i
osk³adkowane od pe³nego dochodu, tylko od minimalnego wynagrodzenia. Po drugie  pozarolnicza dzia³alnoæ gospodarcza, gdzie sk³adki
s¹ op³acane do 60 proc. redniego wynagrodzenia. To s¹ wszystko rzeczy, które powoduj¹, ¿e tylko 9 mln osób, które pracuj¹ na umowie o
pracê, p³ac¹ sk³adki w pe³nej wysokoci. Pozostali p³ac¹ ró¿nie, w zale¿noci od tego, jakie sejm wprowadzi³ ulgi. I tak zawsze bêdzie to wygl¹da³o. Je¿eli sejm przyzna jednym ulgi, to drudzy bêd¹ musieli te braki w
FUS pokryæ. I jako S pokazujemy jasno, ¿e ju¿ z tytu³u samych pe³nych
sk³adek ubezpieczeniowych od dochodów moglibymy znacz¹co uzupe³niæ FUS. Oczywicie, mówimy te¿ o wyj¹tkach przy umowach-zleceniach, np. dla studentów, którzy dorabiaj¹ w wakacje. Ale zasada generalna brzmi: jak obowi¹zuje powszechny system, to wszyscy maj¹ p³aciæ
sk³adki od pe³nego dochodu. Za to siê trzeba wzi¹æ.

 Czy zgadza siê Pan tak¿e z prezesem PiS, ¿e osoby, które bêd¹
pobieraæ emeryturê po 40 lub 35 latach sta¿u, nie powinny dalej
pracowaæ?
 Oczywicie, tutaj ca³kowicie zgadzam siê z panem prezesem. My te¿
uwa¿amy, ¿e wszystkich, którzy przechodz¹ na wczeniejsze emerytury,
ze wzglêdu chocia¿by na warunki szkodliwe, musi obowi¹zywaæ bezwzglêdny zakaz pracy. Albo praca, albo emerytura. Oczywicie, do osi¹gniêcia pe³nego wieku emerytalnego. Bo emerytura nie powinna byæ
dodatkiem do zarobków. Nie powinno byæ takich sytuacji, ¿e kto przechodzi na emeryturê po 40 latach i na drugi dzieñ pracuje na tym samym
stanowisku, pobiera wiadczenie i dalej jest zatrudniony. Oczywicie, takie kryterium i obostrzenie mo¿e obowi¹zywaæ tylko do osi¹gniêcia przez
emerytów pe³nego wieku emerytalnego. Wtedy ju¿ konstytucja zezwala
na dorabianie, ale to ju¿ ca³kowicie inna kwestia. Reasumuj¹c  nie bêdziemy blokowaæ obni¿enia wieku emerytalnego, bo to jest najwa¿niejsze, ale od pierwszego dnia, kiedy projekt zostanie przekazany do komisji,
rozpoczynamy prace nad nowymi kryteriami  uwzglêdnieniem sta¿u
pracy, zmian¹ zasad emerytalnych sêdziów, mundurowych...

czyli przebudow¹ ca³ego systemu emerytalnego?
 Tak jest. £¹cznie z wiêkszymi wp³ywami do FUS. Skoro jest to system
powszechny, to ma byæ powszechny. Bo ci, którzy maj¹ umowê o pracê,
te¿ by chcieli dysponowaæ swoimi sk³adkami emerytalnymi i decydowaæ,
jak je ulokuj¹. A nie maj¹ na to wp³ywu, bo pracodawca ci¹ga je z wynagrodzenia.
 Czy takim miejscem, gdzie powinna siê odbyæ debata, przegl¹d
wszystkich przepisów emerytalnych, opracowanie kompleksowego
systemu emerytalnego, powinna byæ Rada Dialogu Spo³ecznego?
 Tak, to jedno z miejsc. Póniej, po wypracowaniu projektu, zostanie on
przekazany do komisji sejmowej i oczywicie pod obrady rz¹du.
 Prezes PiS w tym samym wywiadzie zapewni³, ¿e jego obietnica z
Komisji Krajowej z Radomia co do przyjêcia ustawy ograniczaj¹cej
handel w niedzielê, szczególnie po zebraniu pó³ miliona podpisów
pod projektem obywatelskim, zostanie dotrzymana. Zagwarantowa³
te¿, ¿e na Program 500+, mimo wypowiedzi np. ministra Kowalczyka
czy premiera Morawieckiego, wskazuj¹cych na ewentualne problemy bud¿etowe, pieni¹dze siê znajd¹.
 Jestem bardzo zadowolony z tej deklaracji pana prezesa. Jako Solidarnoæ staramy siê realizowaæ postulaty z 80 roku, w tym 21., który mówi
o wolnych sobotach i niedzielach. Dzisiaj chcemy ograniczyæ handel
tylko tym, którzy faktycznie nie musz¹ w niedziele pracowaæ. S³yszê g³osy
lekarzy czy policjantów, z³oliwe g³osy, ¿e oni te¿ musz¹ pracowaæ w
niedziele. To trudno nawet komentowaæ. Je¿eli kto myli konieczn¹ s³u¿bê z niepotrzebn¹ prac¹ kasjerki, która musi zasuwaæ tylko dlatego, ¿e
kto ma kaprys, by w niedzielê przyjæ i kupiæ sobie materia³y budowlane,
to nic nie rozumie... Absolutnie nie zgadzam siê z tymi, którzy twierdz¹, ¿e
zamykanie sklepów w niedzielê ogranicza wolnoæ. Wolnoæ te¿ ma swoje granice i nie mo¿e prowadziæ do ubezw³asnowolnienia innych. Wype³niamy postulaty z Sierpnia 80 roku. Ustawa tylko ograniczy handel w
niedziele, po to, by 1,5 mln pracowników mog³o pobyæ w ten dzieñ z
rodzin¹. Nie ma potrzeby, by by³y otwarte hipermarkety z artyku³ami spo¿ywczymi, które mo¿na kupiæ w lokalnym sklepiku, je¿eli czego zapomni
siê kupiæ w tygodniu.
 Krytycy ustawy, którzy mówi¹ o pracy policjantów czy pracowników
pogotowia ratunkowego, myl¹ porz¹dki. Te grupy, bardzo ograniczone, musz¹ tego dnia pracowaæ, bo pe³ni¹ konieczne dy¿ury. W przypadku pracowników handlu nie jest to konieczne. Na Zachodzie handel w niedziele jest zakazany albo mocno ograniczony, tylko wschodnia Europa tego dnia handluje. W Polsce zmusza siê kilkaset tysiêcy
pracowników do staniêcia za lad¹ czy przy kasie.
 A teraz zobaczylimy, jak Komisja Europejska szybko zareagowa³a na
podatek od sieci handlowych, z pewnoci¹ pod wp³ywem lobbystów,
którzy pilnuj¹ interesów hipermarketów. Te koncerny przychodz¹ do naszego kraju nie po to, by podnosiæ polskie PKB, tylko wykorzystaæ tani¹
si³ê robocz¹ i sprzedaæ niekoniecznie rzeczy, które s¹ produkowane w
naszym kraju, i nie p³aciæ podatków, o czym mówi minister finansów
Pawe³ Sza³amacha. Nie têdy droga. To trzeba po prostu ukróciæ. Wiemy,
jakie by³y dzia³ania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku
wiatowego, jak dofinansowano niemieck¹ grupê Schwarz, która pomaga³a Kauflandowi i Lidlowi w ekspansji na rynek wschodni. Jak nasza
konkurencja w kraju, polskie sieci handlowe mog¹ to wytrzymaæ, je¿eli na
to id¹ tak ogromne pieni¹dze. Pod jakim pretekstem? Aby mieszkañcy
krajów Europy rodkowo-Wschodniej mieli niby ³atwiejszy dostêp do
taniej i dobrej ¿ywnoci? To jest po prostu miechu warte.

 Komisja Europejska argumentuje, ¿e wprowadzony podatek premiuje ma³e punkty handlowe wzglêdem ogromnych sieci hipermarketów.
 To groteska. Wiemy, jak swoj¹ pozycjê wykorzystuj¹ du¿e sieci handlowe, jak niszcz¹ ma³y i redni polski handel. Niejednokrotnie w poszczególnych miastach, gminach, radni podejmowali decyzje o zgodzie na
budowê jakiego hipermarketu, który zabija³ ma³y handel w okolicy. I
jeszcze hipermarket stawia³ wszystkim wokó³ warunki  dostawcom, rolnikom, wszystkim. Z tym trzeba skoñczyæ. Dobrze, ¿e rz¹d odwo³a siê od
decyzji KE i przygotuje inn¹ wersjê podatku handlowego. A co do handlu
w niedzielê  niech nie strasz¹, ¿e bêd¹ zwalniani pracownicy. Tak nie
bêdzie. Przy okazji wprowadzenia zakazu w wiêta pañstwowe i religijne,
o co walczylimy, te¿ krzyczeli, ile to straci polska gospodarka, ile to ludzi
zostanie zwolnionych. Nic takiego siê nie sta³o, a dzisiaj hipermarkety i tak
maj¹ niedobór ok. 10 proc. pracowników. Nie bêd¹ zwalniaæ, bo im potrzeba r¹k do pracy.
 Jaros³aw Kaczyñski w wywiadzie dla TS potwierdzi³, ¿e widzi
potrzebê rekonstrukcji rz¹du pod koniec tego roku. Powiedzia³, ¿e
brakuje silnego ministra od spraw gospodarczych. Dopytywa³em, czy
premier Morawiecki nie jest tak¹ osob¹. Odpar³, ¿e nie ma tak silnej
pozycji, jak np. mia³ w rz¹dzie Balcerowicz. Czy Pan tak¿e widzi potrzebê korekty sk³adu gabinetu?
 Jestem przewodnicz¹cym zwi¹zku zawodowego, a nie politykiem PiSu. Nie jestem w rz¹dzie i nie chcê siê na ten temat wypowiadaæ. Jako
przewodnicz¹cy RDS i przewodnicz¹cy Solidarnoci, mogê wskazaæ, z
którymi ministrami dobrze mi siê wspó³pracuje, ale nie chcê tego robiæ,
by niczego nie sugerowaæ.
( )
 Jak ocenia Pan efekty prac RDS, jako jej pierwszy w historii przewodnicz¹cy? Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ sprawy, które siê uda³o pozytywnie za³atwiæ, jak podniesiona p³aca minimalna, stawka godzinowa.
 Maj¹c jeszcze z ty³u g³owy to, jak funkcjonowa³a komisja trójstronna i
Wojewódzkie Komisje Dialogu Spo³ecznego, a by³em przez osiem lat wiceprzewodnicz¹cym WKDS-u i trzy lata wiceprzewodnicz¹cym komisji
trójstronnej z ramienia S, powiem szczerze, ¿e ba³em siê tego, ¿e brak
dialogu przez dwa lata mo¿e wprowadziæ na pocz¹tku chaos. Ale okaza³o
siê, ¿e faktycznie, przy dobrej woli wszystkich stron dialogu spo³ecznego,
przy budowie nowego biura dialogu spo³ecznego, zatrudnieniu pani dyrektor Katarzyny £a¿ewskiej, pracowników biura RDS, przy pomocy pani
dyrektor Centrum Partnerstwa Spo³ecznego Dialog Iwony Zakrzewskiej,
ministerstwa rodziny, pracy i polityki spo³ecznej, uda³o nam siê szybko
zorganizowaæ biuro Rady i podj¹æ szereg istotnych stanowisk i uchwa³,
koniecznych dla lepszego funkcjonowania pracowników i naszej gospodarki. Przypomnê  wspólne stanowisko Rady dotycz¹ce ma³ej nowelizacji ustawy o prawie zamówieñ publicznych z klauzulami spo³ecznymi,
czyli zasad¹ stosowania umów o pracê i minimalnego wynagrodzenia.
Po raz pierwszy w historii przyjêlimy wspólne stanowisko z pracodawcami dotycz¹ce minimalnej stawki godzinowej. Nie by³o jeszcze tak, by
pracodawcy i zwi¹zki zawodowe zgodzi³y siê na stawkê godzinow¹. Ma³o
tego, i w tê stawkê godzinow¹, i w minimalne wynagrodzenie w stawce
godzinowej nie wchodzi tzw. dodatek nocny. To jest wielki sukces, ¿e
potrafilimy na Radzie Dialogu Spo³ecznego, na prezydium, ustaliæ tak
wa¿n¹ sprawê. Przyjêlimy stanowisko w sprawie pakietu klimatycznego,
zak³adów energoch³onnych, odwróconego VAT-u, gdzie ju¿ ta sprawa
jest procedowana w sejmie. Do tego procedura wszczêta wobec Bia³orusi
i Rosji, je¿eli chodzi o eksport prêtów  to te¿ jest zas³ug¹ RDS. Tak wiêc
ten rok jest bardzo dobry dla RDS, je¿eli chodzi o wspólne stanowiska
partnerów spo³ecznych. Pracuj¹ zespo³y ds. Krajowej Administracji Skarbowej, zespo³y dorane. Wiele rzeczy nam siê uda³o. Reagowalimy te¿
na bie¿¹co  gdy by³ protest w Centrum Zdrowia Dziecka, odby³o siê
posiedzenie Rady z udzia³em prezydenta Andrzeja Dudy. cile wspó³pracowalimy z WRDS-ami. Widaæ, ¿e to przynosi efekty. Za czasów komisji
trójstronnej nie by³o spotkania przewodnicz¹cego komisji trójstronnej z
szefami WRDS-ów. Ja sam odby³em kilka spotkañ, by³em w Bia³ymstoku,
Rzeszowie, Zielonej Górze, Olsztynie, Katowicach. Widaæ, ¿e WRDS-y te¿
dzia³aj¹.
 Prezydent Duda, w sali BHP, w rocznicê podpisania Porozumieñ
Sierpniowych, prosi³ Solidarnoæ i bezporednio Pana, jako przewodnicz¹cego Solidarnoci, o cierpliwoæ, o czas. Prezes PiS mówi TS,
¿e stan pañstwa, odziedziczony po rz¹dach Platformy, jest dramatyczny. Mówi, ¿e realizacja obietnic wymaga lat. Pan daje czas rz¹dowi?
 Nie bêdzie ¿adnego parasola nad rz¹dem PiS. Parasole dawno zosta³y
zwiniête. Rz¹d musi wywi¹zywaæ siê z obietnic przedwyborczych. Je¿eli
s³yszê z ust przedstawiciela rz¹du, ¿e ma byæ likwidowana kopalnia Krupiñski albo inne kopalnie, to g³ono protestujê: nie bêdzie na to zgody
Solidarnoci! PiS wiedzia³ przed wyborami, jaki baga¿ bierze na plecy,

je¿eli chodzi o gospodarkê, o stan pañstwa. Kopalnie maj¹ funkcjonowaæ
do wyczerpania z³ó¿. Taka by³a deklaracja i tego siê bêdziemy trzymaæ.
Je¿eli chodzi o inne sprawy, to na pewno nie wszystko uda siê od razu,
chocia¿ ludzie s¹ zniecierpliwieni. Zamro¿one p³ace w bud¿etówce, od
wielu lat, zamro¿ona podstawa naliczania rodków na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych  s¹ pewne rzeczy, które powinny byæ ju¿
zrealizowane. Tak¹ spraw¹ jest w³anie odmro¿enie podstawy naliczania
rodków zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych, to neutralne dla
bud¿etu. Bêdziemy zabiegaæ, by w 2017 roku to by³o zrealizowane. W
przysz³ym roku ma nast¹piæ obni¿enie wieku emerytalnego i rewizja pozosta³ych spraw emerytalnych, tak by w 2018 mo¿na by³o wprowadziæ
kryterium sta¿u pracy i ca³¹ reformê systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
 To najwa¿niejsze zadanie dla rz¹du w przysz³ym roku?
 Zdecydowanie tak, ale tak¿e napisanie nowego kodeksu pracy. Po raz
pierwszy zostalimy zaproszeni do komisji kodyfikacyjnej jako strona
spo³eczna, bo zawsze bylimy dopraszani jako eksperci. Ponadto zmiana
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Doskonale wiemy,
¿e pewne rzeczy wymagaj¹ czasu i o tym rozmawiamy z cz³onkami zwi¹zku, ale nie ma siê im co dziwiæ, bo przez ostatnie osiem lat rz¹dów PO i PSL
cofnêlimy siê niemal do XIX-wiecznego kapitalizmu, zamiast iæ w kierunku Europy spo³ecznej, w której traktuje siê podmiotowo pracowników.
 Zbli¿a siê listopadowy Krajowy Zjazd Delegatów. Czemu bêdzie
powiêcony?
 To podsumowanie po³owy kadencji  co nam siê uda³o, co nie uda³o,
najwa¿niejsze wydarzenie dla zwi¹zku. Na pewno ten zjazd odbywa siê w
innej rzeczywistoci. Mam na myli chocia¿by zaproszenie prezydenta
Andrzeja Dudy. Ostatni raz prezydent na zjedzie krajowym by³ w Wadowicach w 2008 roku. By³ to p. Lech Kaczyñski. Cieszymy siê, ¿e ponownie
mo¿emy na zjedzie krajowym gociæ prezydenta, który przyje¿d¿a i mówi
do nas od serca, i dostrzega podmiotowoæ pracowników i potrzebê
funkcjonowania zwi¹zków zawodowych. Mam nadziejê, ¿e do listopada
bêdzie ju¿ ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i zmiana
ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Jest wiele rzeczy, którymi mo¿emy siê
pochwaliæ. Przypominam sobie rok 2012, gdy g³ono mówi³em przed
Sejmem: I tak wygramy, i tak odkrêcimy sprawê wieku emerytalnego,
podwy¿szonego przez Platformê. I s³owa dotrzymalimy. To jest dla nas
najwa¿niejsze.
 Na koniec pytanie zwi¹zane z 35-leciem Tygodnika Solidarnoæ,
dziecka sierpniowej rewolucji. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e Tygodnik
jest na froncie walki o sprawiedliwoæ spo³eczn¹ partnerem Solidarnoci?
 Zdecydowanie tak. Losy Tygodnika splataj¹ siê z losami zwi¹zku
zawodowego Solidarnoæ przez te 35 lat. Jak by³y wzloty, to by³y wzloty,
jak by³y upadki, to Tygodnik ramiê w ramiê szed³ ze zwi¹zkiem zawodowym Solidarnoæ. Tygodnik Solidarnoæ by³ te¿ sekowany, jak nie podoba³y siê zwi¹zki zawodowe na pocz¹tku lat 90., szczególnie Solidarnoæ, bo ju¿ zrobi³a swoje, by³a niepotrzebna. Tygodnik ma wspania³¹
historiê, wiele pism mo¿e mu zazdrociæ. ¯yje i bêdzie mia³ siê coraz lepiej.
Co wa¿ne  Tygodnik to polski kapita³. I to jeszcze jaki polski kapita³!
Potê¿ny kapita³, zwi¹zkowy kapita³, ze sk³adek cz³onków Zwi¹zku. To korzyæ bardzo wielka i wymierna. Tygodnik Solidarnoæ ma przed sob¹
wietlan¹ przysz³oæ. Zmienia siê na lepsze, zacznie wychodziæ w nowej
szacie graficznej, pojawi³ siê tak ¿e portal Tysol.pl. ¯yczê wszystkiego
najlepszego i redakcji, i wszystkim, którym zale¿y na tym, aby i Tygodnik
Solidarnoæ, i portal Tysol by³y wiod¹cymi mediami, jeli chodzi o sprawy spo³eczne i pracownicze.

Komunikat dla pracowników
KGHM O/ZG PolkowiceSieroszowice
Jak informuje Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied SA O/ZG Polkowice-Sieroszowice w dniu 28 padziernika 2016 r. odby³o siê spotkanie przedstawicieli zwi¹zku z Dyrektorem
ds. Technicznych, Kierownikiem Robót Górniczych SG, Nadsztygarem ds. maszyn do³owych szybu SG oraz Kierownikiem dzia³u Normowania.

Podczas spotkania skierowano wiele uwag dotycz¹cych organizacji pracy i czasu pracy m.in.:
- braku punktów wymiany maszyn na szybie SG,
- ³amania dniówek wynikaj¹cych ze zmiennych decyzji podejmowanych
przez prze³o¿onych,
- braku koordynacji zadañ,
- z³ego stanu dróg,
- du¿ych odleg³oci od przodków do punktów za³adunku,
- wystaj¹cych kotew ze stropu powoduj¹cych uszkodzenia ch³odnic i
os³on maszyn,
- d³ugiego oczekiwania na podszybiu (ok. 15-30 min) na wydanie decyzji
o mo¿liwoci wykonania strza³ów.
Wniesiono równie¿ wiele uwag dotycz¹cych dzia³ania systemu SYNAPSA, w szczególnoci harmonogramu czasu pracy, który powoduje brak
czasu na wykonywanie przez pracowników na³o¿onych na nich obowi¹zków.
Dyrektor techniczny po wys³uchaniu uwag pracowników zobowi¹za³ siê
do jak najszybszego wyeliminowania przedstawionych problemów.

Kuglarze czy cwaniacy?
Jeli tylko cz³owiek ma trochê wolnego czasu i na przestrzeni choæby
ostatnich kilku miesiêcy czy tygodni chcia³ przeledziæ ró¿ne stacje telewizyjne czy radiowe i ich przekazy informacyjne to mo¿na w ciemno bez
zastanowienia postawiæ tezê, ¿e zawsze bêdziemy widzieli te same twarze
i ten sam be³kot s³owny. Jedni nazywaj¹ siê opozycj¹, kolejni z tej wielkiej
opozycji to fachowcy od wszystkiego. Takie przynajmniej maj¹ przewiadczenie o sobie a mnie siê wydaje, a nawet móg³bym postawiæ tezê jako
pewn¹, ¿e to nie opozycja, ale obroñcy swojej pozycji materialnej i politycznej. Z pewnoci¹ jest to obrona za wszelk¹ cenê tego co w wyniku
demokratycznych wyborów utracili: wp³ywy, materialny dostatek i bezkarnoæ za nieodpowiedzialne sprawowanie w³adzy. Dzi zajrza³ w oczy
strach, ¿e trzeba byæ mo¿e odpowiedzieæ sk¹d pochodz¹ prywatne milionowe dochody, dlaczego bardziej dbali o interesy zagranicznych firm i
innych pañstw ni¿ interes Polski czy Polaków. Dobrze, ¿e w koñcu wiêk-

sza czêæ spo³eczeñstwa na tyle du¿o zrozumia³a, ¿e dalej nie chcia³a byæ
najemnikiem taniej si³y roboczej we w³asnym kraju. Mam nadziejê, ¿e
doczekamy siê rozliczenia osób winnych ograbienia nas z maj¹tku narodowego, a przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Kamienicznicy warszawscy, budowniczy elektrowni atomowej, inwestycje zagraniczne KGHM  swoj¹
drog¹ jeszcze lepiej trafione ni¿ Kongo. To tylko niektóre z przyk³adów jak
dzisiejsi wielcy opozycjonici traktowali nas, biedne spo³eczeñstwo.
Mo¿emy byæ biedni, ale nie naiwni.
Nuciñski

Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ w ZG Rudna i PeBeKa przypominaj¹ o wi¹tecznej akcji charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i PeBeKa apeluj¹ do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW ¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywnociowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹, mog¹ przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych
do 16 grudnia 2016 r. w biurach Solidarnoci.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

Proba
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
zwraca siê do wszystkich pracowników o wsparcie akcji wi¹tecznej z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia, która bêdzie prowadzona do 19 grudnia 2016 r.
Tradycyjnie zbiórka bêdzie prowadzona na Rejonach Kopalni w punktach wydawania posi³ków profilaktycznych. Bony lub konserwy
mo¿na równie¿ przynosiæ do biura naszej Komisji.
Za ¿yczliwoæ i zrozumienie w imieniu obdarowanych serdecznie dziêkujemy.
Za Komisjê Miêdzyzak³adow¹
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
Bogdan Nuciñski

W wieku 31 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c  3 listopada 2016 r.  na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Lubin

p. Wojciech Kielan
Spoczywaj w pokoju.
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny
i bliskich sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ PeBeKa
oraz Redakcja Pryzmatu.
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